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Tilaisuuden ohjeet osallistujalle

• Pyydämme osallistujia sulkemaan mikrofonit 

• Jätämme aikaa kysymyksille puheenvuorojen jälkeen, voit esittää kysymyksiä 
myös chatissa

• Tilaisuus tallennetaan ja materiaalit löytyvät ammatillisen koulutuksen Erasmus+ 
-osiosta webinaarin jälkeen 

• Tallenne on katsottavissa YouTubessa 14 vrk:n ajan  
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KA121-VET ammatillisen koulutuksen 
akkreditoinnin rahoitushaku
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Valitse oikea lomake ja klikkaa Apply!

• Open Calls – Erasmus+ Opportunities  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc

Kyselytunti:
1.2.2022 

klo 14.00-15.00



Akkreditoinnin rahoituksesta verkossa

Akkreditoitujen rahoituksen hakijalle (KA121-VET):
www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-rahoituksen-hakijalle-ka121-vet

Hakuohje:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Erasmus%2B%20KA121-VET%20hakuohje_1.pdf

Akkreditoitujen liikkuvuushankkeiden hallinnointi (KA121-VET):

- mm. rahoitus- ja sopimussäännöt

- www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet
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Hakijaorganisaatio ja OID

20/01/2022 Opetushallitus 5

Syötä lomakkeeseen ensimmäisenä koulutuksen järjestäjän OID (Organisation ID)

Jos jätät hakemuksen konsortion koordinaattorina, varmista, että sinulla on 
kotimaisten partnereiden OID-koodit ja yhteyshenkilöiden tiedot lomakkeen 
täyttämistä varten.

Hankkeen kesto 15 kk (1.6.2022 alkaen) täyttyy lomakkeeseen automaattisesti 
(Grant agreement duration)



Akkreditoitu toimija

 käyttää hakuprosessissa suunnittelun tukena 
organisaation Erasmus+ suunnitelmaa 

 huomioi, että liikkuvuustoimintoihin 
osallistuvien määrä on oikeassa suhteessa 
hakijaorganisaation kokoon ja 
kokemukseen  

 hakee kaikki liikkuvuustoiminnot yhdellä 
hakemuksella eri kohderyhmille

 suunnittelee liikkuvuudet 15 kuukauden 
ajalle
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Hakemuksessa asetetut tavoitteet

• Kansallinen toimisto käyttää hakemuksessa annettuja tietoja
avustusten ja kokonaistuen määrän laskennassa

• Rahoitushaun luvut ovat akkreditoidun toimijan asettamat tavoitteet
liikkuvuuden toimeenpanoon ja toteutukseen

• On tärkeää, että liikkuvuuksien määrä suunnitellaan realistiseksi
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Akkreditoinnilla 
joustavuutta toimintaan!

• Joustavuus on tärkeä osa
akkreditointia!

• Osallistujien lukumäärä ja 
aktiviteettien kesto voivat vaihdella
toiminnan aikana

• Toimijoilla on mahdollisuus hakea 
osallisuusavustusta ja tukea
poikkeuksellisiin kuluihin myös
hankkeen aikana
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Akkreditoinnin roadmap

• Päätökset viimeistään 31.5.

• Toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.6. 

• Sopimus allekirjoitetaan 15 kuukaudeksi

• 12 kk:n jälkeen on ns. tarkastuspiste
Checkpoint exercise

• Tämän jälkeen on mahdollisuus jatkaa sopimusta, 
tarvittaessa

• Hakea avustusta todellisiin kuluihin (real costs): 
osallisuustuki (inclusion support) ja
poikkeukselliset kulut (exceptional costs)
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Hakulomakkeen täyttäminen 
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Tekniset ohjeet lomakkeen täyttämiseen
• Yleisiä huomioita lomakkeesta:

• Lomakkeen tiedot tallentuvat automaattisesti. 

• Kun olet sulkenut lomakkeen, saat sen avattua uudelleen kohdasta My Applications

• Jos jaat lomakkeen toisen henkilön kanssa, vain yksi henkilö kerralla voi työskennellä (edit) 
lomakkeella, muilla käyttäjillä on tällöin lukuoikeus (read-only mode).

• Applicant Guides - Submission phase:

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase

• How to complete the application form:

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How+to+complete+the+application+form
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Hakulomakkeen aloitussivu ja sisältövalikko
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Kirjoita FORM ID eli lomakkeen
numero itsellesi muistiin 

Kirjoita ensimmäisenä organisaation OID   
lomakkeen kenttään Organisation ID



Omat hakemukset ja yhteystiedot
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Lomakkeen ikonit

 Information Icon

 Information missing

 All mandatory fields

are filled in

 Mandatory field (pakollinen 

kenttä) 

⁼ Previous | Next section

⁼ Full screen

⁼ Submit (Lähetä lomake)

⁼ PDF (Tulosta lomake pdf-tiedostona)
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Lomakkeen jakaminen
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read
read/write
read/write/submit



Hakijaorganisaatio
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Hakijana 1 koulutuksen järjestäjä
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Delete Applicant organisation
Refresh Applicant organisation
Edit Applicant organisation



Laillisen edustajan tiedot
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Lisää organisaation laillisen edustajan nimi 
= henkilö, joka myös allekirjoittaa hakemuksen 
Declaration on honour liitteen



Koordinaattorin tiedot
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Hakijana konsortio
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Lataa partnerien tiedot automaattisesti aiemmasta 
hakemuksesta (jos sellainen on) tai  
lisää partnerien OID manuaalisesti yksi kerrallaan.



Partnerin tiedot
• Lisää kotimaiset partnerit konsortion yhteiseen hakemukseen
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Partnerin yhteyshenkilöt ja organisaatiotyyppi
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Lisää yhteyshenkilön tiedot 
(Add an associated person)

Lisää organisaatiotyyppi 
(Type of organisation)



Konsortio
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• Tarvitset konsortion partnerien yhteyshenkilöistä seuraavat tiedot:

Valitse: laillinen edustaja eli 
allekirjoittaja (Legal representative) tai 
yhteyshenkilö (Primary contact person)

Voit lisätä henkilön yhteystietolistaasi 
(Add to my contact list)

Tallenna



Konsortion yhteyshenkilöt
• Associated persons: Legal representative | Primary contact person
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Voit lisätä, muokata 
ja poistaa tietoja



Tavoitteet
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Laadulliset tavoitteet 
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Tiedot (Objectives) täyttyvät lomakkeeseen 
automaattisesti Erasmus-suunnitelmasta



Määrälliset tavoitteet
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Tiedot (Planned activities) täyttyvät 
hakulomakkeeseen automaattisesti 
Erasmus-suunnitelmasta



Liikkuvuuden eri toiminnot

• Opiskelijoiden liikkuvuus

• Henkilöstön liikkuvuus

• Muut toiminnot

20/01/2022 Opetushallitus 28



Liikkuvuuksien hakeminen
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Esimerkki 1: Tavoitteena toteuttaa yhteensä 
37 opiskelijaliikkuvuutta 
 Päätetään hakea 30 opiskelijalle lyhytkestoinen liikkuvuusjakso

 määritetään jakson pituudeksi esim. 40 pv/hlö keskimäärin

 30 hlö x 40 pv = 1200 pv

 Päätetään hakea 5 opiskelijalle ErasmusPro-liikkuusjakso

 määritetään jakson pituudeksi  esim. 120 pv/hlö keskimäärin

 5 hlö x 120 pv = 600 pv 

 Päätetään hakea 2 opiskelijalle ammattitaitokisoihin osallistumista

 Määritetään jakson pituudeksi  esim. 10 pv/hlö keskimäärin

 2 hlö x 10 pv = 20 pv 
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Opiskelijaliikkuvuus
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Lisää valmistelevalle vierailulle 
(preparatory visits) 
osallistuvien määrä 

Lisää tukihenkilöiden 
(accompanying persons) 
määrä ja jakson pituus

Muista poistaa tyhjät ja 
ylimääräiset rivit lomakkeesta!



Osallistujien kategoriat
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Lisää muita vähemmän 
mahdollisuuksia omaavien 
osallistujien määrä

Lisää monimuoto-
liikkuvuuteen (yhdist. 
virtuaalinen ja fyysinen 
jakso) osallistuvien määrä

Lisää globaaliin 
liikkuvuuteen 
osallistuvien määrä

Lisää vihreän 
matkustamisen 
avustusta käyttävien 
osallistujien määrä



Esimerkki 2: Tavoitteena toteuttaa 14 henkilöstö-
liikkuvuutta
 Päätetään hakea 5 opettajalle job-shadowing jaksoa

 määritetään jakson pituudeksi esim. 10 pv/hlö keskimäärin

 5 hlö x 10 pv = 50 pv

 Päätetään hakea 5 opettajalle opetusjaksoa

 määritetään jakson pituudeksi  esim. 5 pv/hlö keskimäärin

 5 hlö x 5 pv = 25 pv 

 Päätetään hakea 4 opettajalle avustusta kurssille  

 määritetään jakson pituudeksi  esim. 12 pv/hlö keskimäärin

 4 hlö x 12 pv = 48 pv 
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Henkilöstöliikkuvuus
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Muista poistaa tyhjät ja 
ylimääräiset rivit lomakkeesta!



Osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut (real costs)

20/01/2022 Opetushallitus 35

• Valitse 
kulukategoria 
(cost type)

• Valitse toiminto 
(activity type)

• Merkitse tukea 
tarvitsevien 
osallistujien lkm

• Kirjoita 
perustelu mihin 
tarkoitukseen 
tukea haetaan 
(description and 
justification) ja

• Lisää arvio 
todellisista 
kuluista 
(estimated
costs EUR)



Tuen hakeminen eri kategorioissa
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Hakemuksen liitteet 
& lähettäminen
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Liite: Declaration on honour
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Allekirjoitussivu
Declaration on honour
on hakemuksen 
pakollinen liite

1) Lataa dokumentti
2) Pyydä allekirjoitus
3) Lisää hakemuksen 

liitteeksi



Verkoston allekirjoitussivu
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Mandaatit eivät ole pakollisia
liitteitä, mutta ne tulee 
toimittaa kansalliseen 
toimistoon viimeistään ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

Mandaattien liittämistä 
hakemukseen kuitenkin 
suositellaan jo hakuvaiheessa!

Allekirjoitussivu 
Declaration on honour
on hakemuksen 
pakollinen liite.



Tarkistuslista ja lähetys
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Tarkista (Checklist)  ja 
merkitse rasti ruutuun

SUBMIT = Lähetä lomake
Huom! Painike aktivoituu, kun 

kaikki lomakkeen kentät on 
täytetty.



Lähetyshistoria
• Hakemus on lähetetty – Submission status: Submitted
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Lähetys onnistui!
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Lomakkeen uudelleen avaaminen (Reopen)
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Lomakkeen voi avata 
uudelleen lähettämisen 

jälkeen (ennen 
hakuajan päättymistä) 
ja lähettää uudelleen.



Deadline 23.2.2022 klo 13.00 (CET 12.00)

• 1 pakollinen liite: hakemukseen liitetään 
allekirjoitussivu Declaration on honour
(laillisen edustajan allekirjoitus).

• Verkostolla on mahdollisuus liittää 
kotimaisten partnereiden mandaatit 
(Mandate) hakemukseen. Mutta ne voi 
toimittaa myös hakuajan jälkeen 
-> suositus hakemukseen liittäminen

• Hakemukseen EI liitetä aie- tai 
yhteistyösopimuksia (Memorandum of 
Understanding tms.)
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Jätä hakemus 
ajoissa!



Kiitos!
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut


